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 «5/3/1401 مورخدومين جلسه کارگروه زیربنایی ، توسعه روستایی، عشایری ، شهری و آمایش سرزمين و محيط زیست   مصوبات»

 

 موارد داخل حریم شهرها:    
حت شهرداری علی آباد کتول در خصوص احداث دامداری نيمه صنعتی در عرصه ای به مسا20/11/1400مورخ22764/1400نامه شماره  -108-2  

  مترمربع در حاشيه روستای کرد آباد داخل حریم شهر علی آباد کتول .68مترمربع ،غير مسقف 115مترمربع ، مسقف 274

 . رزي الزامي استمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاو  
   

ارچ دکمه شهرداری انبار الوم در خصوص احداث یک واحد پرورش ق 26/12/1400و  15/6/1400مورخ3433/1400و  1389/1400نامه های شماره  -109-2  

 .  مترمربع داخل حریم شهر انبارالوم 2600مترمربع ، فضای غير مسقف 2400مترمربع ، فضای مسقف 5000ای در عرصه ای به مساحت 

ربري اراضي كشاورزي الزامي است .اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كامطرح و مورد موافقت   

ه مصوبه شهرداری بندرترکمن در خصوص تغيير کاربری طبقه دوم بنا نسبت ب17/1/1401و 16/9/98مورخ 1401/294و  8945نامه های شماره  -110-2  
بع ، مترمر 36/364از پارکينگ و گردشگری به گردشگری ، افزایش مساحت در طبقات) طبقه همکف  94و95امور زیربنایی و شهرسازی سال  کارگروه

ارکينگ مترمربع جهت احداث سازه مسقف (نسبت به کارگروههای فوق و تعيين کاربری عرصه و احداث پ 3124مترمربع ، طبقه دوم 35/174طبقه اول 
ع و مترمرب1730مترمربع ، طبقه اول 1730مترمربع در ضلع غربی پالک مذکور به صورت همکف 3/3847ری موجود در زمينی به مساحت بنای گردشگ

 7645و نقشه پيوست مساحت عرصه موجود  94و95مترمربع داخل حریم شهر بندرترکمن.همچنين براساس مصوبه کارگروه سال  1873طبقه دوم 

 . امبواحدآن در پشت 206مترمربع و شرط تامين قسمتی از پارکينگ در فضای باز و 65/3822مترمربع ، طبقه اول 65/3822مترمربع، طبقه همکف 

ي همچنين اخذ نظريه آب منطقه ا مطرح و مقرر شد  شهرداري بندر تركمن نسبت به پيگيري و اخذ تاييديه استحكام بنا ممهور به مهر و امضا نظام مهندسي شهرستان و استان و  

حد اكثر ظرف يک ماه اقدام و جهت تصميم گيري در كار گروه امور زير بنايي استان به دبير خانه ارائه نمايد .  -7/24استان درخصوص تراز   

   
 موارد خارج حریم شهرها و روستاها :       

ر واحد مرغداری گوشتی در همان زمين تغييسازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک 8/1/1401مورخ61نامه شماره  -111-2
مترمربع ، مسقف جدید 784مترمربع ، مسقف موجود 4075کاربری شده  احداث بنای یک واحد پرورش مرغ گوشتی در عرصه ای به مساحت 

 . مترمربع  در اراضی حومه شهرستان کردکوی1102
 مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي الزامي است . مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد 

 

 همياری شهرداریهای استان در خصوص طرح توسعه یک واحد گاوداری شيری در عرصه ای بهسازمان 26/12/1400مورخ12430نامه شماره -112-2 
ر مترمربع ) غي9078مترمربع( ، غير مسقف 23136مترمربع ) مسقف قبلی  12808قف مترمربع( ، مس72600مترمربع ) عرصه قبلی  34964مساحت 

تای مترمربع در اراضی روس23964مترمربع ، مجموع غير مسقف 35944مترمربع ، مجموع مسقف 107564مترمربع( ، مجموع عرصه  14886مسقف قبلی 

 .  النگ شهرستان کردکوی
ت . مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي الزامي اس مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين    
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ت همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گوسفند داشتی در عرصه ای به مساحسازمان 17/1/1401مورخ262نامه شماره  -113-2  

 .در اراضی روستای باالجاده شهرستان کردکویمترمربع 637،غير مسقف رمربع مت567، مسقف مترمربع 2400

ه به اً با توجرزي الزامي است . ضمنمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاو  

باران  تقاضي موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آبوزارت امور اقتصادي و دارايي ، م 8/10/98مورخ 197777موافقت شركت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 درجهت تامين آب واحد مورد بهره برداري خود مي باشد.

همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد هتل در عرصه ای به مساحت سازمان 24/12/1400مورخ12225نامه شماره  -114-2  

 .  ی روستای کلو شهرستان گرگانمترمربع در اراض 684مترمربع ،مسقف 2655

از  الح و قبلنگي و گردشگري استان اصمطرح و با فعاليت بومگردي و گردشگري كشاورزي مورد موافقت اعضا قرار گرفت،مقرر گرديد نقشه ها و موافقت اصولي توسط سازمان ميراث فره

منا رعايت مي است  ضتائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي الزا ابالغ  مصوبات  به دبير خانه كارگروه ارائه گردد .اين مصوبه به منزله

 حرائم قانوني الزامي است .

ساحت سازمان همياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به م9/12/1400مورخ 11601نامه شماره -115-2  
 مترمربع در اراضی جاده مرز شهرستان آق قال .  4886رمربع ، مساحت مسقف مت 7000

ت . رزي الزامي اسمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاو    

ساحت مياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد گاوداری شيری در عرصه ای به مهسازمان 21/12/1400مورخ12041نامه شماره  -116-2  

 . اراضی روستای مزرعه شهرستان علی آبادمترمربع در 521مترمربع ، غير مسقف 444، مسقف مترمربع 2000

ه موافقت ببا توجه  صوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي الزامي است . ضمناًمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ م

جهت وزارت امور اقتصادي و دارايي ، متقاضي موظف به احداث آب انباربه منظور جمع آوري آب باران در 8/10/98مورخ 197777شركت آب منطقه اي  بر اساس بخشنامه شماره 

 برداري خود مي باشد.تامين آب واحد مورد بهره 

ی به اهمياری شهرداریهای استان در خصوص طرح احداث یک واحد پرواربندی بره در عرصه سازمان 23/12/1400مورخ12204نامه شماره  -117-2    

 . مترمربع در اراضی روستای چهارده شهرستان کردکوی 152مترمربع ، غير مسقف 272مترمربع ، مسقف 850مساحت 

 .  افقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاورزي الزامي استمطرح و مورد مو  

ساحت مهمياری شهرداریهای استان در خصوص احداث یک واحد مرغداری گوشتی در عرصه ای به سازمان 21/12/1400مورخ12069نامه شماره  -118-2  

 . مترمربع در اراضی روستای خوجه توپ شهرستان آق قال  3243مترمربع ، مسقف 6500

ت . رزي الزامي اسمطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت،اين مصوبه به منزله تائيد مالكيت عرصه نمي باشد،اخذ مصوبه كميسيون قانون حفظ كاربري اراضي كشاو    

 


